
Interný predpis 

Návštevy a pobyt PSS mimo zariadenia počas vianočných a novoročných sviatkov v 

JESÉNIA SKALICA zariadení pre seniorov. 

 

Čl. 1 

Základné a všeobecné ustanovenia 

 

1) Účelom interného predpisu je usmernenie k návštevám v priestoroch zariadenia pre 

seniorov a pobytu prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS) mimo zariadenia, ich 

rodinných príslušníkov a zamestnancov v zariadení sociálnych služieb s pobytovou 

formou v JESÉNIA SKALICA zariadení pre seniorov (ďalej len „JESÉNIA zps“), počas 

vianočných a novoročných sviatkov. 

2) Interný predpis vychádza z dokumentu „Odporúčania MPSVR SR, vypracované 

v spolupráci s ÚVZ SR na zabránenie rizika šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach 

pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou počas vianočných 

a novoročných sviatkov“, Vyhlášky č. 43 hlavného hygienika a stanoviska vedenia 

Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR k odporúčaniam MPSV SR pre 

poskytovateľov ZSS počas vianočných a novoročných sviatkov. 

3) Konkrétne podmienky sú určené týmto interným predpisom, v závislosti od 

priestorových, materiálno technických a personálnych možností JESÉNIE zps. 

4) O obsahu týchto podmienok budú informovaní zamestnanci zariadenia, PSS (spôsobom 

pre nich zrozumiteľným), aj rodinní príslušníci. 

 

 

Čl. 2 

Návštevy PSS v priestoroch zariadenia 

 

1) Z hľadiska ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 odporúčané podmienky MPSVR 

SR, na zabezpečenie bezpečných návštev príbuzných a blízkych osôb v priestoroch 

zariadenia, JESÉNIA zps nemá možnosť splniť, preto návštevy sú naďalej ZAKÁZANÉ. 

 

 

Čl. 3 

Umožnenie pobytu PSS mimo zariadenia počas vianočných a novoročných sviatkov 

 

1) Pobyt PSS mimo zariadenia musí byť vopred telefonicky nahlásený a dohodnutý s  

vedúcou pracovníčkou JESÉNIE zps, ktorá rodinného príslušníka, prípadne blízku osobu 

informuje o možnosti a súhlase PSS opustiť zariadenie na základe jeho aktuálneho 

zdravotného stavu a výsledkov testovania.  

2) PSS JESÉNIA zps, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny test na ochorenie 

COVID-19 a sú po ukončenej karanténe, bez príznakov ochorenia COVID-19, môžu 

zariadenie bezpečne opustiť aj sa po ukončení pobytu v rodine do zariadenia bezpečne 

vrátiť, a to bez potreby absolvovania antigénového alebo RT-PCR testu pri tomto 



návrate, (pokiaľ sa u nich nevyskytli nové príznaky ochorenia). Ak v rámci pobytu mimo 

zariadenia prekročia obdobie 90 dní po potvrdenej pozitivite COVID-19, resp. majú 

klinické príznaky ochorenia COVID-19, pri návrate do zariadenia sa preukážu 

negatívnym výsledok RT-PCR testu, nie starším ako 24 hodín a budú preventívne 

umiestnení na 5 dní do izolácie v zariadení. 

3) PSS JESÉNIA zps, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového 

testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu na sviatky zariadenie 

bezpečne opustiť.  Pri návrate do zariadenia v záujme bezpečnosti ich návratu do 

kolektívneho zariadenia sa musí PSS preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testom 

nie starším ako 24 hodín a bude preventívne umiestnený na 5 dní do izolácie v zariadení. 

4) PSS JESÉNIA zps, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového 

testovania antigénovými testami pozitívny výsledok, nemôžu na sviatky zariadenie 

opustiť.  

 

Čl. 4 

Prijímateľ, rodinný príslušník alebo blízka osoba preberajúca PSS 

 

1) Prijímateľ a osoby žijúce v spoločnej domácnosti, kde bude PSS počas pobytu mimo 

zariadenia sú povinné dodržiavať sociálnu izoláciu od osôb žijúcich mimo tejto spoločnej 

domácnosti.  

2) Rodinný príslušník, alebo blízka osoba preberajúca/odovzdávajúca PSS na/z pobytu 

mimo zariadenia na základe plánovaného opustenia zariadenia PSS, je povinná sa 

preukázať zamestnancovi zariadenia potvrdením o negatívnom výsledku antigénového 

testu nie starším ako 48 hodín, prípadne RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín. 

3) Rodinný príslušník, alebo blízka osoba, je povinná zabezpečiť pre PSS podmienky 

bezpečného pobytu PSS mimo zariadenia počas vianočných a novoročných sviatkov 

a vyhýbať sa blízkemu kontaktu s osobami z inej domácnosti. 

4) Prijímateľ, rodinný príslušník, alebo blízka osoba pri preberaní PSS podpisuje ČESTNÉ 

PREHLÁSENIE o dodržiavaní základných hygienicko-epidemiologických opatrení počas 

ich spoločného pobytu v domácom prostredí. 

 

Čl. 5 

Poučenie PSS, rodinného príslušníka alebo blízku osobu preberajúcu PSS 

 

1) PSS a osoby žijúce v spoločnej domácnosti počas pobytu PSS v tejto domácnosti sú 

povinné dodržiavať základné hygienicko-epidemiologické opatrenia počas ich 

spoločného pobytu v domácom prostredí:  

- nosenie rúška mimo tejto domácnosti,  

- odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo tejto spoločnej domácnosti (t.j. 

aj od iných rodinných príslušníkov a nevykonávanie návštev iných domácností 

počas sviatkov a ani ich prijímanie v domácnosti),  

- dôsledná a pravidelná hygiena a vetranie priestorov domácnosti počas pobytu 

svojho rodinného príslušníka klienta zariadenia.  

 



 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Opatrenia v súvislosti s COVID-19 sú priamo závislé od vývoja epidemiologickej      

situácie v zariadení, od jednotlivých rozhodnutí hlavného hygienika SR, MPSVR SR, 

Vlády SR, RÚVZ Senica, ktoré môžu mať dopad na zmenu interného predpisu. 

2) Konkrétne zmeny môžu nastať aj zo strany PSS, ich zdravotného stavu, možností 

a schopností dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.  

3) Prípadné zmeny budú upravené Dodatkom k internému predpisu. 

4) Interný predpis nadobúda účinnosť dátumom podpisu. 

 

 

 

 

 

V Skalici dňa 18.12.2020 PhDr. Martina Štepanovská, PhD.  

                                                                                            riaditeľka JESÉNIA SKALICA zps  


